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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (1)

ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
นายสุ พชิ ญ์ สุ วกูล
อายุ : 62 ปี
กรรมการ / กรรมการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
วันทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ : 1 มกราคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
 ปริ ญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
 หลักสู ตร Ethical Leadership Program (ELP) 13/2018 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) 177/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 1 แห่ง
 กรรมการ / กรรมการกากับ ดูแลกิ จการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริ ษ ท
ั โกลบอลกรี นเคมิ คอล จากัด
(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ: ไม่มี
ประสบการณ์การทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี ) :
 2553 – 2559
 2556 – 2559
 2553 – 2559
 2553 – 2559
 2557 - 2559

ประธานกรรมการ บริ ษทั บิซิเนส เซอร์ วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จากัด (BSA)
กรรมการ บริ ษทั พีทีที กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด (PTTGE)
กรรมการ บริ ษทั เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด (EnCo)
กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยงั่ ยืน
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด (EnCo)
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2555 – 2557



2553 – 2556

ความรู้ ความชานาญ

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
หลักเกณฑ์ /วิธีการสรรหา
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งกรรมการ
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ มกรรมการ
ในรอบปี 2561

Executive Vice President, Organization Effectiveness บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชนั่ จากัด
: ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารบุคคล การบริ หารจัดการองค์กร การวางแผน
กลยุทธ์ พลังงาน ปิ โตรเคมี เคมีภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การตลาด
การกากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
: กรรมการอิสระ
: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
: 1 ปี 3 เดือน (1 มกราคม 2561 ถึง 2 เมษายน 2562)
: (จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนครั้งที่จดั การประชุม)
: คณะกรรมการบริษัทฯ

14/14 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ)

6/7 ครั้ง (ร้ อยละ 85.72)

: คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

4/5 ครั้ง (ร้ อยละ 80)

: คณะกรรมการอิสระ

1/1 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

1/1 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริ หาร
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

: ไม่ มี

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย

: ไม่ มี

จานวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) ( ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

: ไม่ มี
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ข้ อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่อย/บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง
2 ปี ทีผ่ ่านมา
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

: ไม่เป็ น

เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

: ไม่เป็ น

ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

: ไม่มี

เป็ นผูป้ ระกอบกิ จการหรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ : ไม่เป็ น
ได้รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ผลงานระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการ
- ร่ วมกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และแผนกลยุท ธ์ การดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ
มีการบริ หารจัดการที่ดี และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
- ร่ วมกากับดู แล และติ ดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กาหนด
- ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
กากับดูแล และติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนให้ขอ้ คิดเห็นและคาแนะนาการดาเนิ นงานด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ รวมถึงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล

-20-

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (2)

ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ ดร. กาชัย จงจักรพันธ์
อายุ : 58 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
 Ph.D. King’s College London (KCL) University of London สหราชอาณาจักร
 LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL), University of
London สหราชอาณาจักร
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 เนติบณั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
 หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน (วปอ.50 และ ปรอ.20) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
 หลักสู ตรนักบริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง รุ่ นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 9 (วตท. 9)
 หลักสู ตรการกากับดูแลกิ จการ สาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(PDI รุ่ นที่ 12) สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิ จ และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
 หลักสู ตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 34/2014 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 38/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 128/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 1 แห่ง
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ: 3 แห่ง
 ประธานมูลนิธิ Pearl S. Buck (ประเทศไทย)
 ผูเ้ ชี่ยวชาญกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กรรมการกฤษฎีกา
ประสบการณ์การทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี ) :
 2558 – 2559
กรรมการ บริ ษทั ไทยโอลีโอเคมี จากัด
 2557 – 2558
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2554 – 2557
ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ความรู้ ความชานาญ

: ผูช้ านาญด้านกฎหมาย การตรวจสอบภายใน การบริ หารจัดการองค์ก ร
การวางแผน กลยุทธ์ การกากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ /วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งกรรมการ : 3 ปี 2 เดือน (17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 2 เมษายน 2562)
สั ดส่ วนการเข้ าประชุ มกรรมการ

: (จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนครั้งที่จดั การประชุม)

ในรอบปี 2561

: คณะกรรมการบริษัทฯ

: 11/14 ครั้ง (ร้ อยละ 78.57) *

: คณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ)

: 7/7 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการตรวจสอบ

: 11/11 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการอิสระ

: 1/1 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริ หาร

: 1/1 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

: ไม่ มี
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ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย

: ไม่ มี

จานวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) ( ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) คู่สมรส: 15,000 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 0.0014653)
ข้ อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่อย/บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งในปัจจุบันหรือในช่ วง
2 ปี ทีผ่ ่านมา
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

: ไม่เป็ น

เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

: ไม่เป็ น

ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

: ไม่มี

เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการที่มี
ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

: ไม่เป็ น

ผลงานระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการ
- ร่ วมกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ
มีการบริ หารจัดการที่ดี และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
- ร่ วมก ากับ ดู แล และติ ดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผน
กลยุทธ์ที่กาหนด
- ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ใ นฐานะกรรมการอิ สระ ร่ วมก ากับดู แล และติ ดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและให้ขอ้ เสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิจ
- ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง ผูส้ อบบัญชี ตลอดจนสอบทานการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ * การขาดประชุม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการจัดประชุมจากแผนการประชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (3)

ข้ อมูลผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
นายณะรงค์ ศักดิ์ จิวากานันต์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ ยง
อายุ : 49 ปี
วันทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ : 17 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
 ปริ ญญาโท สาขา Science – Chemical Engineering Oregon State University Oregon, สหรัฐอเมริ กา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสู ตร TLCA Leadership Development รุ่ นที่ 1 (LDP) ปี 2556 สมาคมบริ ษท
ั จดทะเบียนไทยร่ วมกับ
สถาบันการจัดการนานาชาติ
 หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 165/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 3 แห่ง
 รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษท
ั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริ ษท
ั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
 กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษท
ั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย : 8 แห่ง
 ประธานกรรมการ บริ ษท
ั GC Ventures America Corporation
 ประธานกรรมการ บริ ษท
ั จีซี เวนเจอร์ ส จากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษท
ั จีซี เอสเตท จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั จีซี โพลีออลส์ จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั พีทีที ฟี นอล จากัด
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กรรมการ บริ ษทั PTTGC America Corporation
กรรมการ บริ ษทั PTTGC America LLC
กรรมการ บริ ษทั เสริ มกิจเท็กซ์ไทล์ จากัด

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ: ไม่มี
ประสบการณ์การทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี ) :
 2560 – 2561
 2559 – 2560
 2559 – 2560
 2559 – 2560



2554 – 2560
2553 – 2559
2553 – 2559



2559



2558 – 2559
2558 – 2559
2557 – 2559











2553 – 2559
2555 – 2558
2554 – 2558
2554 – 2557

ประธานกรรมการ บริ ษทั พีทีที เอ็มซี ซี ไบโอเคม จากัด
กรรมการ บริ ษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชนั่ จากัด
กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
กรรมการ บริ ษทั พีทีที เคมิคอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สานักงานปฏิบตั ิการ
ภูมิภาค เอเชีย แปซิ ฟิค) จากัด
กรรมการ / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน บริ ษทั Myriant Corporation
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร PTT Chemical International Private Limited
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ปตท.เคมิคอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(สานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค เอเชียแปซิ ฟิค) จากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์
องค์กร บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd.
กรรมการ บริ ษทั Emery Speciality Chemical Sdn. Bhd.
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน
International Business Operations บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ไบโอ สเปกตรัม จากัด
กรรมการ บริ ษทั Vencorex Holding SAS
กรรมการ บริ ษทั PTTGC International (Netherlands) B.V.
กรรมการ บริ ษทั ไบโอ ครี เอชัน่ จากัด

ความรู้ ความชานาญ

: ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นวิศวกรรม พลังงาน ปิ โตรเคมี การบริ หารจัดการองค์กร
การตลาด การดาเนิ นธุ รกิ จระหว่างประเทศ การบริ หารความเสี่ ยง และการ
วางแผนกลยุทธ์

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

: กรรมการ
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หลักเกณฑ์ /วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งกรรมการ

: 3 ปี 2 เดือน (17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 2 เมษายน 2562)

สั ดส่ วนการเข้ าประชุ มกรรมการ
ในรอบปี 2561

: (จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนครั้งที่จดั การประชุม)
: คณะกรรมการบริษัทฯ
14/14 ครั้ง (ร้ อยละ 100)
: คณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ)

7/7 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

9/9 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

: คณะกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริ หาร

1/1 ครั้ง (ร้ อยละ 100)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

: ไม่ มี

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่ มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

: ใช่

ความสั มพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ หรื อ : ไม่ มี
บริษัทย่อย
จานวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) ( ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) : 15,000 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 0.001465)
ผลงานระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการ
- ร่ วมกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และแผนกลยุทธ์การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ บริ ษทั ฯ
มีการบริ หารจัดการที่ดี และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
- ร่ วมกากับดู แล และติ ดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กาหนด
- ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยทาหน้าที่ผลักดันและติดตามการบริ หารความเสี่ ยง
องค์กรให้ขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ
การประเมินความเสี่ ยง มาตรการจัดการความเสี่ ยงสาหรับการลงทุนโครงการที่สาคัญของบริ ษทั ฯ การ
ปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร ความเสี่ ยง นโยบาย พิจารณา กลัน่ กรอง ต่อปั จจัยความเสี่ ยงให้
สอดคล้องกับการดาเนินธุ รกิจ และสถานการณ์ที่สาคัญ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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นิยามคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
(1) ถื อหุ ้น ไม่เกิ น ร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่ มี สิ ทธิ ออกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู ก จ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ เงิ นเดื อนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิดา
มารดา คู่ ส มรส พี่ น้อง และบุ ตร รวมทั้ง คู่ ส มรสของบุ ตรของกรรมการรายอื่ น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีความสั มพันธ์ ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ดัง กล่ า ว รวมถึ ง การท ารายการทางการค้า ที่ ก ระท าเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิ จการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อ
รั บความช่ วยเหลื อทางการเงิ น ด้วยการรั บ หรื อให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรั พย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิ น
รวมถึ งพฤติการณ์ อื่นทานองเดี ยวกันซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออี กฝ่ ายหนึ่ ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยให้นบั รวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
(5) ไม่ เ ป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั (ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของสานักงาน สอบบัญชี
ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของ
บริ ษทั สังกัดอยูท่ ้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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(6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ งได้รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่า 2 ล้า นบาทต่ อ ปี จากบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษ ัท ย่อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ นหุ ้ น ส่ ว นที่ มี นัย ในห้ า งหุ ้ นส่ ว นหรื อเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง
พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ให้ ต ัด สิ น ใจในการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน
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นิยามคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
(1) ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมกำรถือหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระด้วย
(2) ไม่เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ ปรึ กษำที่ได้รับเงิ นเดื อนประจำ
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่
หรื อ ของผู้มี อ ำนำจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง ในปั จ จุ บ ัน และก่ อ นได้รั บ กำรแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมกำรอิ ส ระ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
(3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่ น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตรของกรรมกำรรำยอื่ น ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่
ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ รวมทั้งไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น รำยใหญ่หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็ น
กรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
โดยควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จดังกล่ำว รวมถึ งกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติ เพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้หรื อรับ
ควำมช่ วยเหลื อทำงกำรเงิ น ด้วยกำรรั บ หรื อให้กู้ยืม ค้ ำ ประกัน กำรให้สิ นทรั พ ย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิ น
รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญำมีภำระหนี้ ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ ง
ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะ
ต่ำกว่ำตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน โดยให้
นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
(5) ไม่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั (ถื อหุ ้นเกิ นกว่ำร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ ยวข้องด้วย) ผูม้ ี อำนำจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของสำนักงำน
สอบบัญชี ซ่ ึ งมีผสู้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูท่ ้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
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(6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิ น ซึ่ ง ได้รับ ค่ ำ บริ ก ำรเกิ น กว่ำ 2 ล้ำ นบำทต่ อปี จำกบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว ม
ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ฯ และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อำนำจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่ อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิ สระ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ ได้รับ กำรแต่ง ตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้น
รำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จกำรที่ มีสภำพอย่ำงเดี ยวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่ มีนยั กับกิ จกำรของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้ำงหุ ้นส่ วนหรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง
พนักงำนที่ปรึ กษำที่ได้รับเงิ นเดือนประจำ หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ แล้ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ให้ต ัดสิ นใจในกำรดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมี
กำรตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ำกรรมกำรอิสระนั้นเป็ นกรรมกำร
ที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน

